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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU: ELEKTRICKÉ TOPIDLO APS 
 

Výrobek: Elektrické topidlo 600W 220V pro všechny druhy chafingu 
 
Kód výrobku:  227772247 
 
Výrobce: APS 
 
Před použitím  
 
Vzdálenost spotřebiče a zdí musí být nejméně 10 cm, aby se zamezilo možnému riziku ohně. Zajistěte 
prosím volnou cirkulaci vzduchu. Umístěte spotřebič na elektrické topidlo a nepracujte s topidlem 
v přímé vzdálenosti jiných druhů tepla.   
 
Návod k použití  
 
Nejprve se ujistěte, že napětí uvedené na výrobku je shodné s napětím ve Vaší síti. Zapněte 
elektrické topidlo bez spotřebiče na pět minut. Dočasně se může vyskytnout mírný kouř, prosím 
ignorujte jej.  Zařízení nepoužívejte bez dozoru a chafingu. 
 
Bezpečnostní pokyny  
 
Při použití dochází k rozpálení spotřebiče, je zde tedy riziko popálení, když se spotřebiče dotknete. 
Nabíjecí kabel a ostatní kabely elektrických spotřebičů v blízkosti se nesmí dotýkat horkých částí 
topidla. 
 
Děti neví o riziku při používání elektrických spotřebičů, prosím nenechávejte je bez dozoru, když 
používáte elektrický spotřebič. Tuky a oleje se mohou přehřát a způsobit oheň. Buďte prosím opatrní 
při jejich užití. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý. Nejbezpečnější způsob 
vypnutí přístroje je vytáhnutí ze zásuvky. 
 
Vždy nechávejte topné desky suché a chraňte je od vlhkosti, aby se zabránilo rezivění. Nenamáčejte 
spotřebič do vody a zamezte kontaktu vody nebo páry se spotřebičem. Spotřebič nesmíte umývat 
pod proudem vody. V případě potřeby je možné elektrické topidlo utřít vlhkým hadrem, jakmile bude 
topidlo studené. 
 
Naše elektrické spotřebiče dodržují bezpečností pravidla. Pokud je spotřebič nebo kabel poškozen, 
vypojte zařízení ze zásuvky. Opravy jsou prováděny specialisty. Při nevhodné opravě se může uživatel 
zranit. Nepoužívejte přístroj pro vytápění pokoje. Nevhodné použití nebo nedodržování instrukcí 
vede ke ztrátě záruky.  
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